ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
-----------------------ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุ คคลเพื่อจ้างเป็ นพนั กงานเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สั งกัดงานแผน
ประกันคุณภาพและสารสนเทศ จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้)
1.2 คุณสมบัติทั่วไป
1) ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม ตามข้ อ 7 ของข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2562
2) มีคุณวุฒิตรงตามทีป่ ระกาศรับสมัคร
3) ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
4) มีสัญชาติไทย
5) เพศหญิง หรือเพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่ามีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรง
ตามประกาศรั บ สมั ค ร หากภายหลั ง มหาวิ ท ยาลั ย หรือ คณะตรวจสอบพบว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที และไม่
มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน
2. ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2565
เปิดรับสมัคร
วันที่ 8 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
3.1 ใบสมั ค ร ดาวน์ โ หลดได้ ที่ https://cutt.ly/ehKQwj5 โดยกรอกข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์
พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ติดลงในใบสมัคร) จานวน 1 ฉบับ
3.2 สาเนาเอกสารการรับรองคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้วก่อนวันที่ที่ยื่น
ใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ
3.3 สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จานวน 1 ฉบับ
3.4 สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 1
ฉบับ
3.5 สาเนาบัตรประจาประชาชน
จานวน 1 ฉบับ

3.6 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
3.7 หลักฐานแสดงผลงานการเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET/C#.NET ที่ผ่านมา
3.8 สาเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จานวน 1 ฉบับ
3.9 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
3.10 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล สาเนาทะเบียนสมรส จานวน 1 ฉบับ
โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรอง “สาเนาถูกต้อง” ในสาเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ
ภายหลั งว่าผู้ ส มั ค รรายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไม่ ต รงตามที่ ก าหนดไว้ในประกาศ ให้ ถื อ ว่าผู้ ส มั ค รรายนั้ น ขาด
คุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับ การจ้างในตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
4. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th และ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กาหนดไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว วันสุดท้ายของการรับสมัคร ปิดรับสมัคร
เวลา 15.30 น. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ โทร.
0-7428-9541 ในวันและเวลาทาการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
ผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท โดยโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้า
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 5653025205 ชื่อบัญชี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแจ้งการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครทางเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th
การสมัครสอบจะถือว่ามีผ ลสมบู รณ์ เมื่อผู้ ส มัครได้ ดาเนิน การตามขั้นตอนการสมั ครครบทุ ก
ขั้นตอน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลา 15.30 น.
*ค่าธรรมเนียมการสมัคร เมื่อสมัครสอบแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. ขั้นตอนการคัดเลือก
5.1 เมื่อคณะศิลปศาสตร์ได้รับเอกสารการสมัครแล้ว คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจะพิจารณา
คัดเลือกจากประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน และเอกสารที่แนบประกอบการสมัครเป็น
ขั้นต้นก่อน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการและหน่วยงานต้นสังกัด จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการสอบข้อเขียน พร้อมหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ในการ
คัดเลือกให้ผู้สมัครทราบผ่านทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ www.libarts.psu.ac.th
5.2 กาหนดให้มีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ตามลาดับ
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ ผ่ านการคั ด เลื อ กต้ อ งผ่ านเกณฑ์ ในแต่ ล ะวิธี คื อ สอบข้อ เขี ย น สอบปฏิ บั ติ และสอบสั ม ภาษณ์
ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
7. การจ้างและการทดลองปฏิบัติงาน
7.1 การทาสั ญ ญาจ้ างครั้ งแรก ให้ ทดลองปฏิ บัติงานเป็น เวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกิน หนึ่งปี
นับตั้งแต่วันที่จ้าง
7.2 ระยะเวลาการสัญญาจ้างต่อ ขึ้นอยู่กับผลการประเมินการปฏิบัติงาน

